
 

 

บทที่  5 
 

สรุป อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) เพื่อศึกษาการดําเนินงาน

การตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ของทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT) ระดับ
อําเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 กลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนหัวหนาทีมหรือแกนหลักผูรับผิดชอบงานระบาดวิทยาของทีม SRRT 
ระดับอําเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน 20 จังหวัด จํานวน 196 ทีม โดยการสุมแบบงาย (simple 
random sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางข้ึน
จากการทบทวนมาตรฐานทีม SRRT เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ คือ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของทีม SRRT ระดับอําเภอ  
สวนท่ี 3 การดําเนินงานตอบโตภาวะฉุกเฉินในโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 
ตามมาตรฐานทีม SRRT ระดับอําเภอ และสวนท่ี 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงาน  เคร่ืองมือไดผานการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (content validity index : CVI) จาก
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ไดคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา CVI เทากับ 0.94 เก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเองระหวางเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2554 ไดรับแบบสอบถามตอบกลับ 196 ฉบับ 
(รอยละ 100) วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

 
สรุปผลการศึกษา 
 

กลุมตัวอยางเปนเพศชาย (รอยละ 69.39) และเพศหญิง (รอยละ 30.61) อายุเฉล่ีย 35.71 ป 
ระดับการศึกษาจบปริญญาตรีหรือเทียบเทา (รอยละ 82.65) อายุราชการมากกวา 20 ปข้ึนไป (รอยละ 
31.63) ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข (รอยละ 87.24) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในทีม SRRT  
อยูในชวง 5 ป เฉล่ีย 5.59 ป จํานวน 2 ใน 3 เปนแกนหลักของทีม (รอยละ 71.94) ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบงานระบาดวิทยาระดับอําเภอ (รอยละ 98.58) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในการดําเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ของทีม SRRT ระดับอําเภอ 
สวนใหญเปนคณะทํางานและเคยรวมประชุมเพ่ือวางแผนปองกันและควบคุมโรค (รอยละ 95.92)  
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และ (รอยละ 95.41) ตามลําดับ เคยทําหนาท่ีเกี่ยวของกับผูปวยสงสัยหรือผูปวยยืนยันโรคโดยการ
เฝาระวังสอบสวนโรค (รอยละ 92.35) มีสวนรวมในการจัดสรรสนับสนุนอุปกรณเพื่อปองกันและ
ควบคุมโรค (รอยละ73.47) เคยจัดอบรมเผยแพรความรูใหแกประชาชน/กลุมเส่ียง (รอยละ 82.65) 
และมีสวนรวมในการจัดทํารายงานการสอบสวนผูปวย (รอยละ 71.94) 

ลักษณะท่ัวไปของทีม  SRRT ระดับอําเภอ พบวา ท่ีระดับมาตรฐานรอยละ 80 กลุมตัวอยาง
กวาคร่ึงหนึ่งปฏิบัติงานจริงคิดเปน (รอยละ 50.51) และสมาชิกทีมไดรับการอบรมทางระบาดวิทยา
(รอยละ 69.90) โดยสวนใหญจะเปนหลักสูตรนักระบาดวิทยา 3 วัน (รอยละ 98.47) สวนใหญสถาน
ท่ีตั้งของทีม SRRT จะอยูท่ีโรงพยาบาล (รอยละ 67.86) โดยมีหัวหนาทีมสวนใหญเปนผูอํานวยการ
โรงพยาบาล (รอยละ 53.06) ในชวงท่ีมีการระบาดของโรค ทีม SRRT ท่ีมีหัวหนาทีมหรือแกนหลัก
อยางนอย 1 คนไดรับการฝกอบรมหรือมีประสบการณในภาคสนาม (รอยละ 95.41)และทีมเพิ่งผาน
ก า ร ประเ มิ นมาตรฐานที ม  SRRT ร ะ ดั บ อํ า เ ภ อ เ ม่ื อ ป ท่ี ผ า น ม า คื อ เ มื่ อ  พ  .ศ . 2554   
(รอยละ 82.14) ผลการประเมินสวนใหญผานมาตรฐานในระดับพื้นฐาน (รอยละ 57.65) รองลงมา
ผานในระดับดี และผานในระดับดีเยี่ยม (รอยละ 30.61) และ (รอยละ 8.67) ตามลําดับ  กลุมตัวอยาง
สวนใหญเคยไดรับการอบรมการพัฒนาบุคลากรทางดานการแพทยและสาธารณสุขในการเตรียม
ความพรอมรับการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1  (รอยละ 76.02) กลุม
ตัวอยางสวนใหญรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคทางอินเตอรเน็ท(รอยละ 
85.71)   และมีการจัดกิจกรรมใหความรูแกประชาชน )รอยละ 97.96 ( สวนใหญทางเอกสาร /แผนพับ 
 )รอยละ 93.37 ( รองลงมา คือการจัดอบรมใหความรูแก อสม  /.ประชาชน และการจัดบอรดใน

โรงพยาบาล/หนวยงาน (รอยละ 86.73) และ (รอยละ 82.14) ตามลําดับ 
การดําเนินงานตอบโตภาวะฉุกเฉินในโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 

ตามมาตรฐานตัวช้ีวัดทีม SRRT ระดับอําเภอในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางผานเกณฑมาตรฐาน
ทีม SRRT ในระดับพื้นฐานและระดับดี (รอยละ 51.02) และ (รอยละ 28.06) ตามลําดับ 
กลุมตัวอยาง (รอยละ 20.92) ไมผานเกณฑ เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา มาตรฐานดานความเปน
ทีมงาน กลุมตัวอยางผานเกณฑในระดับพื้นฐานและระดับดี (รอยละ 46.43) และ (รอยละ 26.53) 
ตามลําดับ ไมผานเกณฑ (รอยละ 27.04) มาตรฐานดานความพรอม กลุมตัวอยางผานเกณฑใน
ระดับพื้นฐานและระดับดี (รอยละ 10.20) และ (รอยละ 67.86) ตามลําดับ ไมผานเกณฑ (รอยละ 
21.94) มาตรฐานดานความสามารถการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางผานเกณฑในระดับพื้นฐานและ
ระดับดี (รอยละ 23.37) และ (รอยละ 68.22) ตามลําดับ ไมผานเกณฑ (รอยละ 8.41) และมาตรฐาน
ดานผลงาน  พบวากลุมตัวอยางผานเกณฑในระดับพื้นฐานและระดับดี (รอยละ 1.87) และ 
(รอยละ 70.09) ตามลําดับ และไมผานเกณฑ (รอยละ 28.04)   
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เม่ือพิจารณารายตัวช้ีวัด พบวา ตัวช้ีวัดท่ี 1 การจัดต้ังทีมกลุมตัวอยางสวนใหญผานเกณฑ
ตัวช้ีวัดในระดับพื้นฐานและระดับดี (รอยละ 36.22) และ (รอยละ 34.70) ตามลําดับ กลุมตัวอยาง
(รอยละ 29.08) ไมผานเกณฑ ตัวช้ีวัดท่ี 2 ศักยภาพทางวิชาการของทีม พบวา สวนใหญผานเกณฑ
ตัวช้ีวัดในระดับพื้นฐาน (รอยละ 91.33) และในระดับดี (รอยละ 8.16) กลุมตัวอยาง (รอยละ 0.51) 
ไมผานเกณฑ  ตัวช้ีวัดท่ี  3.ศักยภาพการบริหารทีม  พบวา  กลุมตัวอยางผานเกณฑตัวช้ีวัด 
ในระดับพื้นฐาน (รอยละ 11.22) และในระดับดี (รอยละ 36.22) กลุมตัวอยาง (รอยละ 52.56)  
ไมผานเกณฑ  ตัวช้ีวัดท่ี 4 ความพรอมของทีมในการปฏิบัติงาน พบวา กลุมตัวอยางผานเกณฑ
ตัวช้ีวัดในระดับพื้นฐาน (รอยละ 13.26) และในระดับดี (รอยละ 68.88) กลุมตัวอยาง (รอยละ 
17.86) ไมผานเกณฑ  ตัวช้ีวัดท่ี 5 ทีม มีแผนปฏิบัติการในกรณีเรงดวนและการฝกซอมแผน พบวา 
กลุมตัวอยางผานเกณฑตัวช้ีวัดในระดับพื้นฐาน (รอยละ 7.65) และในระดับดี  (รอยละ 66.84)  
กลุมตัวอยาง (รอยละ 25.51) ไมผานเกณฑ ตัวช้ีวัดท่ี 6 ทีมมีการเฝาระวังและเตือนภัย พบวา กลุม
ตัวอยางผานเกณฑตัวช้ีวัดในระดับพื้นฐาน (รอยละ 43.93) และในระดับดี (รอยละ  50.46) กลุม
ตัวอยาง (รอยละ 5.61) ไมผานเกณฑ ตัวช้ีวัดท่ี 7 ทีม มีการสอบสวนโรค พบวา กลุมตัวอยางผาน
เกณฑตัวช้ีวัดในระดับพื้นฐาน (รอยละ 9.35) และในระดับดี (รอยละ 85.05) กลุมตัวอยาง (รอยละ 
5.60) ไมผานเกณฑ  ตัวช้ีวัดท่ี 8 ทีมมีการควบคุมโรคข้ันตน พบวา กลุมตัวอยางผานเกณฑตัวช้ีวัด
ระดับพื้นฐาน (รอยละ 15.89) และระดับดี (รอยละ 68.22) กลุมตัวอยาง(รอยละ 15.89)ไมผานเกณฑ  
สวนตัวช้ีวัดมาตรฐานดานผลงาน พบวา ตัวช้ีวัดทุกตัวผานเกณฑมาตรฐานในระดับดี ดังนี้คือ  
ตัวช้ีวัดท่ี 9 การแจงเตือนและรายงานเหตุการณทันเวลา (รอยละ 71.96) ตัวช้ีวัดท่ี 10 ความครบถวน
การสอบสวนโรค (รอยละ 70.10) ตัวช้ีวัดท่ี 11 การสอบสวนโรคท่ีมีคุณภาพ(รอยละ 69.16)  
ตัวช้ีวัดท่ี 12 ความรวดเร็วในการสอบสวนโรค (รอยละ 71.03) และตัวช้ีวัดท่ี 13 การเขียนรายงาน
การสอบสวนโรคท่ีมีคุณภาพ (รอยละ 65.42) 

อยางไรก็ตาม มาตรฐานดานผลงาน พบวา กลุมตัวอยางประมาณรอยละ 30 ยังไมผาน
เกณฑมาตรฐานทุกตัวช้ีวัด ดังนี้คือ ตัวช้ีวัดท่ี 9 การแจงเตือนและรายงานเหตุการณทันเวลา (รอยละ 
26.17) ตัวช้ีวัดท่ี 10 ความครบถวนการสอบสวนโรค (รอยละ 28.97) ตัวช้ีวัดท่ี 11 การสอบสวน
โรคท่ีมีคุณภาพ (รอยละ 28.04) ตัวช้ีวัดท่ี 12 ความรวดเร็วในการสอบสวนโรคภายใน 24 ช่ัวโมง 
(รอยละ 27.10) และตัวช้ีวัดท่ี 13 การเขียนรายงานการสอบสวนโรคท่ีมีคุณภาพ (รอยละ 29.91) 

 
 
 
 



78 

อภิปรายผลการศึกษา 
 
จากการศึกษา การตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข ของทีมเฝาระวังสอบสวน

เคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT) ระดับอําเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม
ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ผลการวิเคราะหขอมูลนํามาอภิปรายผลของการศึกษาตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

องคประกอบของทีม SRRT เปนชายมากกวาหญิงถึง 2 เทา (ตารางที่ 4) อาจเนื่องมาจาก
งานปองกันควบคุมโรคติดตอสวนมากจะเปนลักษณะที่ฉุกเฉินเรงดวนตองเขาไปยังพื้นท่ี 
เพื่อออกสอบสวนและควบคุมโรคใหทันเวลาตามเกณฑตัวชี้วัด โดยเฉพาะผูปวยสงสัยโรค
ไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1ตองออกสอบสวนควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง
เมื่อทีม SRRT ไดรับรายงานโรคทั้งในและนอกเวลาราชการ รวมทั้งเพื่อความสะดวกในการ
ออกปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาสวนใหญจึงมอบหมายงานใหเปนหนาที่ของผูชายเปนแกนหลัก
ของทีม และอยูในวัยที่มีความคลองตัวในการปฏิบัติงานมีอายุในชวง 20 - 29 ป (รอยละ 
37.24) (ตารางที่ 4) โดยเปนเจาหนาท่ีท่ีเพิ่งสําเร็จการศึกษาและมาปฏิบัติงานใหมที่โรงพยาบาล
ชุมชนหรือสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ทั้งนี้เพื่อใหมีประสบการณในลักษณะ On the job 
training จาก SRRT รุนพี่ และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาดานสาธารณสุข บรรจุใน
ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข เนื่องจากมีพื้นฐานดานระบาดวิทยา และการควบคุมปองกันโรค 
สามารถนําความรูมาปรับใชไดในบริบทของการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคไขหวัด
ใหญสายพันธุใหมชนิดเอ  เอช1 อ็น1 ถึงแมวาระยะเวลาท่ีรับราชการสวนใหญอยูในชวงนอยกวา  5 ป 
แตสวนใหญจะเปนสมาชิกในทีม SRRT เปนแกนหลักของทีม และรับผิดชอบงานระบาดวิทยา 
ลักษณะงานท่ีไดปฏิบัติสวนใหญจะเปนคณะทํางานสูงถึง (รอยละ 95.92) ไดรวมประชุมเพื่อ
วางแผนปองกันและควบคุมโรค(รอยละ 95.41) และทําหนาท่ีเกี่ยวของกับผูปวยท่ีสงสัยหรือยืนยัน
โดยการเฝาระวังสอบสวนโรคถึง (รอยละ 92.35)     

ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางซ่ึงเปนทีม SRRTระดับอําเภอปฏิบัติงานจริง(รอยละ 50.51) 
ไดผานอบรมทางระบาดวิทยา (รอยละ69.90) โดยแบงเปนหลักสูตรนักระบาดวิทยาสามวันมาก
ท่ีสุด จํานวน 193 ทีม(รอยละ 98.47) สําหรับสถานท่ีตั้งหรือศูนยระบาดวิทยาสวนใหญอยูท่ี
โรงพยาบาล(รอยละ 67.86) หัวหนาทีมเปนหัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติของโรงพยาบาลชุมชน          
(รอยละ 53.06) ในชวงท่ีมีการระบาดของโรคทีม SRRT ท่ีมีหัวหนาทีมหรือแกนหลักอยางนอยหนึ่ง
คนไดรับการฝกอบรมหรือมีประสบการณปฏิบัติการในภาคสนามคือ (รอยละ 95.41) และทีมสวน
ใหญเพิ่งผานการประเมินมาตรฐานทีม SRRT ในป 2554 (รอยละ 82.14) โดยท่ีสวนใหญจะผานใน
ระดับพื้นฐาน (รอยละ 57.65) จากขอมูลแสดงใหวา จํานวนทีม 193 ทีมใน 196 ทีม (ตารางท่ี 6) 
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สมาชิกในทีมผานการอบรมหลักสูตรนักระบาดวิทยา ทําใหความสามารถเชิงสมรรถนะของทีมมี
ความพรอมและศักยภาพซ่ึงเปนส่ิงท่ีสําคัญในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขกรณี
ไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การดําเนินงานตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ 
เอช1เอ็น1ของทีม SRRT ระดับอําเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีม SRRT (รอยละ 76.02) 
เคยเขารับการอบรมการพัฒนาบุคลากรทางดานการแพทยและสาธารณสุขในการเตรียมพรอมรับ
การระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 มีการเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การปองกันและควบคุมโรคสวนใหญจะไดรับจากทางอินเตอรเน็ท (รอยละ 85.71) โดยที่ศูนย
ระบาดวิทยาสวนใหญจะอยูท่ีโรงพยาบาล (รอยละ 67.86) และสามารถเขาถึงไดเกือบทุกแหง 
ซ่ึงถือวาทีมมีชองทางท่ีจะสืบคนขอมูลวิชาการมากข้ึนและสามารถหาองคความรูในการเฝาระวัง
ควบคุมปองกันโรคไดหลากหลาย โดยไมตองผานการอบรมพัฒนาท่ีมีผูอ่ืนจัดให ทําใหสามารถเฝา
ระวังควบคุมปองกันโรคไดอยางถูกตองและทันเวลา (รอยละ 97.96) มีการจัดกิจกรรมใหความรูแก
ประชาชนในการปองกันและควบคุมโรค วิธีการใหความรูแกประชาชน (รอยละ 93.37) เปนการ
แจกเอกสาร/แผนพับ ซ่ึงเอกสารหรือแผนพับมีขอดีคือประชาชนสามารถพกพาไดงาย และ
คาใชจายไมสูงมาก สามารถแจกจายไดในปริมาณท่ีมากซ่ึงเปนชองทางใหความรูแกประชาชน 
ไดสะดวกอีกชองทางหนึ่ง สงผลใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดทีม SRRT ระดับอําเภอในการตอบโตภาวะ 
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 เม่ือพิจารณาตาม
มาตรฐานทีม SRRT ระดับอําเภอใน 4 ดาน พบวา มาตรฐานดานความเปนทีมงาน ตัวช้ีวัดท่ี 1  
การจัดต้ังทีม และตัวช้ีวัดท่ี 2 ศักยภาพทางวิชาการของทีม กลุมตัวอยางสวนใหญผานเกณฑ
มาตรฐานในระดับพื้นฐาน คือ (รอยละ 36.22) และ (รอยละ 91.33) ตามลําดับ (ตารางที่ 9) กรณีท่ี
การจัดต้ังทีมผานเกณฑมาตรฐานในระดับพื้นฐานสูง เนื่องจากตามคุณลักษณะตัวช้ีวัดหัวหนาทีม
ตองเปนแพทย จากผลการศึกษา พบวา หัวหนาทีม SRRT (รอยละ 53.06) เปนพยาบาลวิชาชีพ 
ปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวในโรงพยาบาล ซ่ึงไมเปนไปตาม
มาตรฐาน ศักยภาพทางดานวิชาการของทีม ท่ีสวนใหญผานเกณฑในระดับพื้นฐาน (รอยละ 91.33) 
อาจเนื่องมาจากทีมงานผานการอบรมดานระบาดวิทยา 3 วัน (รอยละ 98.47) และในปจจุบัน
สามารถสืบคนหาความรูผานทางอินเตอรเน็ทไดสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลองกับการเขาถึง
ขอมูลขาวสารของทีม SRRT ผานทางอินเตอรเน็ทมากถึง (รอยละ 85.71)  

สวนตัวช้ีวัดท่ี 3 ศักยภาพการบริหารทีม ประมาณกวาคร่ึงหนึ่ง ไมผานเกณฑมาตรฐาน 
(ตารางท่ี 9) เนื่องมาจากคุณลักษณะตามตัวช้ีวัดศักยภาพการบริหารทีมกําหนดใหหัวหนาทีมเปน
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บุคลากรดานการแพทย  แตทีม SRRT สวนใหญ พบวา หัวหนาทีมเปนพยาบาลวิชาชีพ (ตารางท่ี 4)
รอยละ 88.24 แตทีมสวนใหญยังสามารถออกปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อาจเนื่องมาจาก
มาตรฐานในดานความพรอมและดานความสามารถปฏิบัติงาน สวนใหญผานเกณฑมาตรฐานอยูใน
ระดับดี (รอยละ 68.88) และ (รอยละ 66.84) ตามลําดับ อยางไรก็ตามถึงแมวาทีม SRRT จะสามารถ
ออกปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตาม แตจากการศึกษาในการพัฒนาทีมและเตรียมความ
พรอมของทีม SRRT ระดับอําเภอ แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของสมาชิกทีมท่ีปฏิบัติงานจริงใน
พื้นที่ยังมีนอย เพียงรอยละ 50.51 (ตารางท่ี 6) ซ่ึงถาหากมีการระบาดของโรคเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
อาจสงผลใหทีมไมสามารถท่ีจะจัดการกับภาวะฉุกเฉินได สมาชิกทีมตองรับภาระงานมากข้ึน 
อาจสงผลใหการควบคุมโรคไดไมทันเวลา และขาดประสิทธิภาพเนื่องจากการเหนื่อยลา ทําใหโรค
แพรระบาดไปในวงกวาง จนเกิดผลเสียหายตอสังคมและเศรษฐกิจได  

จากหลักการพัฒนาทีม SRRT และการเตรียมความพรอมของทีมของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ในการออกปฏิบัติการสอบสวนโรค เปนกิจกรรมแสดงถึงความ
เปนทีม SRRT ท่ีแทจริงตามความมุงหมาย การจัดต้ังทีมควรท่ีจะกําหนดเกณฑใหสมาชิกทุกคน 
มีโอกาสไดออกสอบสวนโรค เชน กําหนดใหการออกปฏิบัติการสอบสวนและควบคุมการระบาด
เปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญเปนลําดับตนของหนวยงาน มีการหมุนเวียน หรือจัดเวรสอบสวนโรค 
กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติงานไดทันที ควรใชวิธีลดเวร เปนตน ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของ
สมาชิกทีมท่ีปฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ีของทีม SRRT (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2552) 
รวมถึงการจัดประชุม War Room ระดับจังหวัดยังไมใหความสําคัญกับเร่ืองนี้ ทําใหสมาชิกในทีม 
SRRT ไมไดเตรียมความพรอมและออกปฏิบัติหนาท่ีจริงเม่ือเกิดโรค สอดคลองกับการศึกษาเร่ือง
ประสิทธิผลการอบรมการสอบสวนโรคทีม SRRT ของหนวยคูสัญญาบริการปฐมภูมิ ในเขต 5 ของ
กัลยาณี จันธิมา และคณะ (2548) ท่ีพบวาองความรูท่ีไดจากการอบรมกอนและหลังการอบรม 
มีความแตกตางกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.001) ในทางตรงกันขาม หากสมาชิก
ในทีม SRRT สวนใหญไมไดรับการอบรมก็จะสงผลใหมีการปฏิบัติงานและการเขียนรายงานการ
สอบสวนโรคท่ีไมมีคุณภาพ ส่ิงท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมของสมาชิกทีมปฏิบัติงานจริงมีนอย 
อีกประการหนึ่งคือ การจัดส่ิงสนับสนุนท่ีสรางขวัญกําลังใจใหกับสมาชิกทีมท่ีปฏิบัติงานยังมีนอย 
เชน เงินตอบแทนดานวิชาชีพ หรือเงินตอบแทนในการปฏิบัติงานเส่ียงภัย หรือคาตอบแทนการอยู
เวรยามและออกปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ปจจัยการสนับสนุนจากองคการและปจจัยแรงจูงใจ นับเปน
ยุทธศาสตรหลักของกรมควบคุมโรคท่ีจะผลักดัน และใหความสําคัญเรงดวน เพื่อใหเกิดการพัฒนา
บุคลากรทีม SRRT ใหเปนมืออาชีพได (กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข,  2552) 
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ผลงานการสอบสวนโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1เอ็น1 จากการศึกษา พบวา
มาตรฐานดานความสามารถปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัดท่ี 6 (รอยละ 50.46) (ตารางท่ี 9) ทีม SRRT มีการเฝา
ระวัง/เตือนภัย เหตุการณกรณีโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ผานมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดในระดับดี สอดคลองกับการศึกษาของ พฤทธิพล สุขปอม (2552) เร่ืองการปฏิบัติการ 
เฝาระวังโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ของบุคลากรดานสุขภาพระดับตําบล จังหวัดเชียงใหม 
พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 78.1 มีการปฏิบัติการเฝาระวังโรคอยูในระดับดี ปจจัยท่ีมีผลตอการการ
ดําเนินงานเฝาระวังเตือนภัยเหตุการณในคร้ังนี้ อาจเนื่องมาจากหัวหนาทีมหรือแกนหลักไดรับการ
ฝกอบรม หรือมีประสบการณท่ีแสดงถึงความชํานาญดานปฏิบัติการในภาคสนาม(รอยละ 95.41) 
(ตารางท่ี 6) และสอดคลองกับการศึกษาของ อะเค้ือ อุณหเลขกะ (2552) เร่ืองการประเมินผลการ
พัฒนาทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วท่ีพบวารอยละ 12.7 ของหัวหนาทีมSRRT/ผูสอบสวนหลัก 
ประเมินวาตนเองมีความรูเกี่ยวกับการเฝาระวังโรคอยูในระดับดีมาก รวมท้ังการมีนโยบาย
ยุทธศาสตรของการสรางเครือขายระหวางองคกรท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และการขยายบทบาท
ภารกิจใหครอบคลุมกับปญหาและภัยในยุคใหม สงผลใหหัวหนาทีม SRRT ผูสอบสวนหลัก 
มีโอกาสไดพัฒนาความรูเกี่ยวกับการเฝาระวังโรคไดดียิ่งข้ึน  

ตัวช้ีวัดท่ี 7 การสอบสวนโรคผานเกณฑมาตรฐานตัวช้ีวัดอยูระดับดี (รอยละ 85.05) และ
ตัวช้ีวัดท่ี 8 ทีมมีการควบคุมโรคข้ันตนอยูในระดับดี (รอยละ 68.22) ดังใน (ตารางท่ี 9) ปจจัยท่ีมีผล
ตอการดําเนินงานสอบสวนและการควบคุมโรคในคร้ังนี้อาจเนื่องมาจากการที่กรมควบคุมโรคไดมี
ขอกําหนดแนวทางในการดําเนินงานท่ีชัดเจน สําหรับเจาหนาท่ีสาธารณสุข อสม. และประชาชน 
รวมท้ังมีขอปฏิบัติในการปองกันตนเองแกกลุมเปาหมายในชุมชนท่ีแยกกันอยางชัดเจน ไดแก กลุม
เส่ียงสูง นักเรียนนักศึกษา พนักงานในโรงงาน เปนตน รวมท้ังมีการติดตอประสานงานเครือขายใน
เชิงบูรณาการระหวางหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน มีการประสานขอมูลการระบาดอยางรวดเร็ว
และครอบคลุม และสนับสนุนทางวิชาการทุกระดับ สงผลใหทีมมีผลการปฏิบัติดานการการ
สอบสวนโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 อยูในระดับดี รวมทั้งมีการรวบรวม
ขอมูลผูปวยไดอยางถูกตองและครบถวน เก็บและนําสงวัตถุตัวอยางไดตามเกณฑ 

มาตรฐานดานผลงาน พบวา ตัวช้ีวัดสวนใหญผานเกณฑมาตรฐานในระดับดี ในทุกตัวช้ีวัด
ดังนี้คือ ตัวช้ีวัดท่ี 9 การแจงเตือนและรายงานเหตุการณทันเวลาภายใน 24 ช่ัวโมง (รอยละ 71.96)
ตัวช้ีวัดท่ี 10 ความครบถวนการสอบสวนโรค (รอยละ 70.10) ตัวช้ีวัดท่ี 11 การสอบสวนโรคท่ีมี
คุณภาพ (รอยละ  69.16)  ตัวช้ีวัดท่ี 12 ความรวดเร็วในการสอบสวนโรคภายใน 24 ช่ัวโมง (รอยละ 
71.03) และตัวช้ีวัดท่ี 13 การเขียนรายงานการสอบสวนโรคท่ีมีคุณภาพ (รอยละ 65.42) แตอยางไรก็
ตามมาตรฐานดานผลงาน พบวา กลุมตัวอยางประมาณรอยละ 30 ยังไมผานเกณฑมาตรฐาน 
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ทุกตัวช้ีวัด (ตารางที่ 9) ดังนี้คือ ตัวช้ีวัดท่ี 9 การแจงเตือนและรายงานเหตุการณทันเวลา (รอยละ
26.17) ตัวช้ีวัดท่ี 10 ความครบถวนการสอบสวนโรค (รอยละ 28.97) ตัวช้ีวัดท่ี 11 การสอบสวน
โรคท่ีมีคุณภาพ (รอยละ 28.04) ตัวช้ีวัดท่ี 12 ความรวดเร็วในการสอบสวนโรคภายใน 24 ช่ัวโมง
(รอยละ 27.10) และตัวช้ีวัดท่ี 13 การเขียนรายงานการสอบสวนโรคท่ีมีคุณภาพ (รอยละ 29.91) 

การควบคุมการระบาดของโรคซ่ึงเปนการลดอัตราการเกิดและอัตราการตายจากโรคดวย
มาตรการตางๆ เพื่อหยุดยั้งอัตราอุบัติการณ (disease incident) และอัตราความความชุกของโรค 
(disease prevalence) ซ่ึงการควบคุมโรคโดยเนนวิธีการปองกัน สอดคลองกับการศึกษาของ 
ภูรีวรรธน โชคเกิด และคณะ (2550) เร่ืองการดําเนินงานควบคุมการระบาดของโรคไขหวัดใหญ
ชนิดเอ ของทีม SRRT ของอําเภอล้ี จังหวัดลําพูน พบวา ทีม SRRT ดําเนินการควบคุมโรคโดยเนน
การใหสุขศึกษาเรื่องโรคและวิธีปองกันทั้งในโรงเรียนและชุมชน คัดแยกผูปวยพรอมกับแจก
หนากากอนามัย แนะนําการลางมือใหกับนักเรียน ครูและผูปกครอง และมาตรการการควบคุมโรค
คือการปดสถานบริการท่ีสงสัยเปนแหลงโรค และสอดคลองกับการศึกษาของ สุชาดา เจียมศิริ และ
คณะ (2552) เร่ืองการปองกันการติดเช้ือไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 และการปฏิบัติตัวระหวาง
ท่ีปวยเพื่อลดการแพรโรคไปยังผูอ่ืน และสอดคลองกับการศึกษาของ รัญจวน สุขกวี และ ปราบดา 
ประภาศิริ (2548) เร่ืองการประเมินผลการดําเนินงานของทีม SRRT ของกรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะกรณีไขหวัดนก ท่ีพบวาการดําเนินงานของทีม SRRT โดยเฉพาะในการสอบสวนโรค
ไขหวัดนกและการประสานงานกับเครือขายในระดับพื้นท่ีเปนไปในระดับดี และสอดคลองกับ
การศึกษาของ วรรณา วิจิตร และคณะ  (2551) เร่ืองประเมินมาตรฐานทีม SRRT สํานักปองกัน
ควบคุมโรคท่ี 9 พิษณุโลก ป 2551 พบวาในภาพรวม ทีม SRRT ระดับอําเภอผานเกณฑมาตรฐานได
คะแนนเฉล่ีย 8.4  เม่ือจําแนกรายมาตรฐาน 4 ดาน ปรากฏวามาตรฐานท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 
มาตรฐานทีมงาน รองลงมาคือมาตรฐานความพรอม 

การศึกษาคร้ังนี้ อาจกลาวไดวาเม่ือเกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ
เอช1 เอ็น1 ทีม SRRT ระดับอําเภอ มีความพรอมและศักยภาพที่สามารถออกปฏิบัติงานเพื่อตอบโต
ภาวะฉุกเฉินของโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยวัดจากท่ีไมเกิดการระบาดของโรคข้ึนในรุนท่ี 2 
แตอยางไรก็ตามยังพบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอีกหลายปจจัย ไดแก การขาดความ
ตระหนักในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองและเหมาะสมของประชาชน เชน การสวม
หนากากอนามัย การปดปากเวลา ไอ จาม การกินอาหารรอน การใชชอนกลาง และลางมือ เปนตน 
การนิเทศติดตามการดําเนินงานของทีม SRRT ระดับอําเภอ ไมตอเนื่อง ขาดขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน ขาดมาตรการทางสังคม/กักกันผูปวย ผูปวยกลับเขาไปในชุมชนทําใหโรคเกิดการ
ระบาดอยางรวดเร็วข้ึนในโรงเรียนและคายทหาร การขาดงบประมาณเบ้ียเล้ียง/คาตอบแทนในการ
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ออกสอบสวนโรค ขาดงบประมาณคาใชจายในการสงตรวจหาเช้ือไวรัส และปญหาภาระงานของ
ทีมท่ีเพิ่มข้ึนเนื่องจากสมาชิกทีมท่ีออกปฏิบัติงานจริงมีนอย สงผลใหใหทีมSRRT ดําเนินการ
ควบคุมโรคไดไมทันเวลาและไมครบทุกราย (ตารางท่ี 10) 

อยางไรก็ตามถึงแมวาการจัดต้ังทีม SRRT ระดับอําเภอมีวัตถุประสงคใหทีมมีบทบาทใน
การเฝาระวัง และตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข แตการทํางานจริงของทีมยังเปนเพียง
การสอบสวนการระบาด (outbreak investigation) ยังขาดการจัดวางยุทธศาสตรตอบสนองตอภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขโดยเฉพาะกรณีการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 
เอ็น1 และยังขาดการประเมินภาพรวมพันธกิจในระดับจังหวัด และระดับเขต ตลอดจนยังไม
สามารถพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะเฉพาะดาน (specification) ของบุคลากรในแตละระดับ
อยางตอเนื่องในรูปแบบของสายวิชาชีพ เนื่องดวยขอจํากัดของบุคลากรท่ีมีภาระงานประจํา ทําให
การดําเนินงานตามบทบาทท่ีคาดหวังเปนการเพิ่มภาระงานใหแกเจาหนาท่ี 

 
ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 

1. ควรมีการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรในทีม SRRT ระดับอําเภอ ใหมีการ
เรียนรูระหวางงาน ท้ังในดานความทันเวลา ความครบถวนของการแจงเตือนและรายงานเหตุการณ
การสอบสวนโรค และการเขียนรายงานการสอบสวนโรคท่ีมีคุณภาพ 

2. ควรมีการพัฒนาศักยภาพการบริหารทีม SRRT ระดับอําเภอในการเขารวมปฏิบัติงาน
สอบสวนโรคหรือตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตลอดจนการจัดกิจกรรมหรือส่ิงสนับสนุน
ท่ีสรางขวัญและกําลังใจใหกับสมาชิกทีมท่ีออกปฏิบัติงาน 

 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 

1. ควรมีการศึกษาการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ของทีม SRRT ระดับอําเภอ  
ในโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 โดยเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 

2. ควรมีการศึกษา การตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของทีม SRRT ระดับอําเภอ  
ในโรคอ่ืนๆ ท่ีเปนปญหาสุขภาพของประชาชน 


